


ΙΩΝ & ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
99,99%

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΤΟ
1. 3.2.RM 732

RM 735

ΕΧΕΙΣ
ΠΛΥΣΤΙΚΟ
KÄRCHER;
ΕΧΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ!

ΠΩΣ;

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ EΞEI∆IKEYMENA
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚÄRCHER RM 732 & RM 735

2. BAΛΕ ΤΗΝ ΕΝ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΑΦΡΟΥ FJ 6

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΣΟΥ
ΚΑΙ OXI AΠΛΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙΣ... ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙΣ!

ΠΛΥΣΤΙΚΑ



Ο ατµός είναι η πιο υγιεινή και αποτελεσµατική λύση για να απαλλαγείτε
από τα βακτήρια και τους ιούς στο σπίτι σας, χωρίς τη χρήση χηµικών.
Οι ατµοκαθαριστές SC της Kärcher εξασφαλίζουν την απόλυτη καθαριότητα σκοτώνοντας
το 99,999% των βλαβερών µικροοργανισµών (ακόµα και τον κορωνοϊό) ενώ παράλληλα, 
µε τη χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων προσφέρουν πολλές δυνατότητες και λύσεις 
καθαρισµού που θα σας εντυπωσιάσουν. 

ΜΙΚΡΟΒΙΑ,
ΒΑΚΤΗΡΙΑ
& KOΡΩΝΟΪΟΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΑΤΜΟΣ!

TOY KOΡΩΝΟΪΟΥ*

ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΝΕΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ

99.999%

*Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει 
άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού  με τον ατμόκαθαριστη Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός
ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού 
(μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara).

ATMOKAΘΑΡΙΣΤΕΣ SC

ALLERGY�
FRIENDLY



Η τεχνολογία της Kärcher δεν εξελίσσει µόνο
τα µηχανήµατα αλλά και τα χηµικά προϊόντα καθαρισµού
µε προηγµένα απολυµαντικά που σου λύνουν τα χέρια. 
Τα χηµικά προϊόντα καθαρισµού της Kärcher RM 732 
& RM 735 είναι βιοδιασπώµενα και χάρη στην ισχυρή 
τους σύνθεση εξουδετερώνουν µικρόβια, βακτήρια και 
ιούς µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Είναι ιδανικά
για την απολύµανση επιφανειών τόσο σε εσωτερικούς 
όσο και σε εξωτερικούς χώρους και χρησιµοποιούνται
σε συνδυασµό µε µηχανήµατα καθαρισµού της Kärcher
ή και µόνα τους, µε τη βοήθεια ενός απλού πανιού. 

Από το πάτωµα στο σπίτι σoυ, µέχρι το δάπεδο της µικρής 
επιχείρησής σoυ, η Kärcher έχει τις επιλογές που χρειάζεσαι. 
Χωρίς κουβάδες και βρώµικα νερά, µε προηγµένη τεχνολογία 
και σε συνδυασµό µε τα ειδικό απολυµαντικό RM 732 της 
Kärcher, οι FC καθαρίζουν το πάτωµά σου, το φροντίζουν 
και… το απολυµαίνουν*.  

*Για να επιτευχθεί απολύµανση µε τις FC θα πρέπει
να έχει πρώτα εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος χρόνος 
δράσης του απολυµαντικού στο δάπεδο.

ΠΩΣ;
1. Καθαρίζεις µε FC
2. Ψεκάζεις µε απολυµαντικό
3. Περιµένεις να δράσει
   (ή να στεγνώσει το δάπεδο)
4. Περνάς ξανά το δάπεδο µε FC

ΕΧΕΙΣ FC; ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ!

RM 732

RM 735

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ

ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ

Li

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI�ION

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ

ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ
∆ΑΠΕ∆Α

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕ 2’

AΠΟΛΥMANTIKA

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ



Η απολύµανση έγινε πιο απλή από ποτέ! 
Χρησιµοποίησε τα ειδικά απολυµαντικά
RM 732-735 στο δοχείο ψεκασµού
της Kärcher, φτάσε σε δυσπρόσιτα σηµεία
και απολύµανε µεγάλες επιφάνειες εύκολα
και γρήγορα.

Οι τζαµοκαθαριστές της Kärcher κάνουν την απολύµανση
µια εύκολη υπόθεση! Σε συνδυασµό µε τα απολυµαντικά
RM 732-735, καθαρίζουν και απολυµαίνουν εσωτερικά
και εξωτερικά λείες επιφάνειες όπως τζάµια, παράθυρα, 
µπαλκονόπορτες, ντουλάπια, τραπέζια, πάγκοι, κ.α.
Από σήµερα, η απολύµανση είναι στο χέρι σου!

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑ,
ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ!

ΨΕΚΑΖΕΙΣ;
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙΣ!

∆ΕΝ ΣΤΑΖΕΙ
ΤΑΧΥΤΕΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

3Χ

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  WV

∆ΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής δύναται να χρειαστεί ξέπλυµα µε πόσιµο νερό.



Θέλεις να καθαρίσεις και να απολυµάνεις εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους,
ακόµα και σηµεία ή αντικείµενα που χρησιµοποιούνται από πολλούς, όπως πόρτες, 
πόµολα, καρότσια; Θέλεις να απολυµάνεις τα παπούτσια ή το ποδήλατό σου µετά τη βόλτα; 
Υπάρχει ένα σύστηµα απολύµανσης που µπορείς να έχεις µαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι.
Τα συστήµατα καθαρισµού OC3 είναι φορητά, επαναφορτιζόµενα και σε συνδυασµό 
µε τα απολυµαντικά RM 732-735 σου λύνουν τα χέρια!
 

Αναρωτιέσαι πώς µπορείς να απολυµάνεις
το χαλί, τη µοκέτα, το ύφασµα του καναπέ σου
ή ακόµα και το κάθισµα του αυτοκινήτου σου; Η λύση 
είναι οι µηχανές καθαρισµού υφασµάτινων επιφανειών 
SE 4001 και και SE 5100 της Kärcher!
Σε συνδυασµό µε το ειδικό απολυµαντικό RM 735 οι SE 
καθαρίζουν και απολυµαίνουν βαθιά τις ίνες των χαλιών 
αλλά και ταπετσαρίες, στρώµατα και ελαφριά έπιπλα, 
αποµακρύνοντας αλλεργιογόνους ρύπους, βακτήρια και ιούς. 

ΕΠΕΙ∆Η ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ!

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΓΙΝΕ...
ΧΑΛΙ ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΣΟΥ! 

RM 735

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ OC3

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
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Ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής δύναται να χρειαστεί ξέπλυµα µε πόσιµο νερό.


